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Betreft: Verzoekschrift 0318/2008, ingediend door Janusz Lewandowski (Poolse 
nationaliteit), gesteund door 4 medeondertekenaars, over de niet-nakoming van 
het Verdrag van Århus, met betrekking tot de aanwijzing van het gebied 
Piasnickie Laki aan de Poolse Oostzeekust als een speciale beschermingszone

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Rekwestrant beklaagt zich erover dat de Poolse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het 
aanwijzen van het gebied Piasnickie Laki als een speciale beschermingszone, hebben nagelaten 
om kennis te nemen van het standpunt van de eigenaars van het land dat in het onderhavige 
gebied zal worden opgenomen. Rekwestrant benadrukt in dit verband dat de bepalingen in het 
Verdrag van Århus betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden in ernstige mate zijn veronachtzaamd. Rekwestrant 
brengt ook naar voren dat de Poolse milieuautoriteiten Richtlijn 92/43/EEG inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, die in dezen van toepassing 
is, onjuist hebben geïnterpreteerd. Hij is van mening dat zijn belangen en die van de andere 
landeigenaars worden bedreigd, en roept het Europees Parlement op om deze zaak te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Rekwestrant maakt zich zorgen over het voorstel van de Poolse regering om het gebied PLH 
220021 Piasnickie Laki aan te wijzen als Natura 2000-gebied (gebied van communautair 
belang) in een procedure waarin individuele grondeigenaars in het gebied niet individueel zijn 
geraadpleegd.
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In de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG1 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna) zijn de wettelijke verplichtingen van de lidstaten met 
betrekking tot het aanwijzen van gebieden van communautair belang neergelegd. De Richtlijn 
vereist dat de lidstaten passende gebieden aanwijzen als gebieden van communautair belang, 
op basis van wetenschappelijke criteria die in de richtlijn duidelijk worden omschreven. De 
jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie bevestigt duidelijk dat de lidstaten niet om 
sociaaleconomische redenen mogen afzien van het aanwijzen van gebieden die aan de 
relevante wetenschappelijke criteria voldoen als gebieden van communautair belang (zie zaak
C-371/98).

Polen loopt achter bij het indienen van voorstellen voor de aanwijzing van passende gebieden 
als gebieden van communautair belang, hetgeen een ernstige nalatigheid inhoudt bij het 
voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Habitatrichtlijn. De Commissie heeft Polen in 
april 2006 een schriftelijke aanmaning gestuurd, waarop de Poolse autoriteiten in juli 2006
hebben geantwoord. Gezien het onbevredigende antwoord en de ontoereikende aanwijzing 
van gebieden heeft de Commissie Polen op 15 december een met redenen omkleed advies 
doen toekomen. Ondertussen had Polen de Commissie in oktober 2006 een voorstel voor de
aanwijzing van 41 nieuwe gebieden van communautair belang en de uitbreiding van zeven 
bestaande gebieden van communautair belang overgelegd. Vervolgens, na de ontvangst van 
het met redenen omklede advies, diende Polen bij de Commissie verdere voorstellen voor de 
aanwijzing van nieuwe gebieden van communautair belang in (meer dan vijftig in april en 
meer dan zestig in september 2007). De Commissie verwacht dat de Poolse autoriteiten in de 
nabije toekomst nog meer voorstellen zullen indienen, en na beoordeling van deze nieuwe 
voorstellen zal de Commissie besluiten over verdere actie ten aanzien van deze inbreuk.

In de Habitatrichtlijn worden geen specifieke eisen gesteld aan de openbare raadplegingen in 
het kader van de voorbereiding van voorstellen voor aan te wijzen gebieden van 
communautair belang. Vandaar dat de mogelijke keuze voor en de uitvoering van een 
raadplegingsmethode geheel wordt overgelaten aan de nationale autoriteiten. De Commissie 
heeft de lidstaten altijd aanbevolen om te streven naar een zo breed mogelijk bewustzijn bij 
het publiek van het toepassingsgebied en de doelstellingen van de communautaire wetgeving 
inzake de instandhouding van natuur en biodiversiteit. Naar ons beste weten worden deze 
raadplegingen in het Poolse rechtssystemen uitgevoerd door de toepasselijke nationale 
autoriteiten in samenwerking met lokale besturen, die door middel van lokale verkiezingen 
worden gekozen.

De Commissie erkent de noodzaak om de belanghebbende partijen bij het beheer van het 
Natura 2000-netwerk te betrekken en heeft twee PHARE-projecten in Polen gesteund die 
gericht waren op capaciteitsopbouw: één om een betere raadpleging van en samenwerking 
met de belanghebbenden (waaronder landeigenaars) bij de ontwikkeling van beheersplannen 
voor Natura 2000-gebieden mogelijk te maken, en één om de communicatie over Natura 2000 
naar het publiek te verbeteren.

Het Natura 2000-netwerk is geen netwerk van natuurreservaten waarin menselijke activiteiten 
strikt zijn verboden of worden beperkt. Het hoofddoel van Natura 2000 is om het behoud van 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50.
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biodiversiteit aan te moedigen, rekening houdend met economische, sociale, culturele en
regionale eisen. Daarbij wordt erkend dat de mens een integraal onderdeel van de natuur is en 
dat een partnerschap tussen mens en natuur beide ten goede komt. Veel gebieden van Natura 
2000 zijn waardevol vanwege de manier waarop ze tot nu toe zijn beheerd, en het is 
belangrijk ervoor te zorgen dat deze duurzame praktijken in de toekomst zullen kunnen 
worden voortgezet. Deze benadering heeft een groot aantal voordelen, zowel voor het 
natuurbehoud als voor de mensen die in Natura 2000-gebieden wonen en werken. Door 
verschillende gebruikers van de grond actief te betrekken bij het beheer van Natura 2000-
gebieden kunnen kwetsbare semi-natuurlijke habitats en soorten die afhankelijk zijn van 
positief beheer worden behouden. Diverse communautaire fondsen bieden de mogelijkheid 
om activiteiten die bijdragen aan de tenuitvoerlegging van Natura 2000 te financieren. Het 
Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) kan bijvoorbeeld steun aan 
boeren, bosbouwers en andere landgebruikers geven ten behoeve van positief beheer van 
grond in het Natura 2000-netwerk. Het gebruik van dit fonds door middel van maatregelen die 
in zogeheten plattelandsontwikkelingsprogramma’s zijn opgenomen is de 
verantwoordelijkheid van de relevante nationale autoriteiten.

Met betrekking tot het Verdrag van Århus betreffende toegang tot informatie, inspraak in 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden merken 
rekwestranten op dat de raadplegingsprocedure met betrekking tot de voorgestelde aan te 
wijzen gebieden niet voorziet in de participatie van eigenaars van privéland. Rekwestranten
zijn van mening dat dit niet-raadplegen een inbreuk op artikel 8 van het Verdrag vormt.

Artikel 8 van het Verdrag heeft betrekking op de voorbereiding, door de overheid, van 
algemeen bindende regels die een significant effect op het milieu hebben. In het relevante 
gedeelte wordt bepaald dat “each Party shall strive to promote effective public participation at 
an appropriate stage” (“elke partij zal ernaar streven om het publiek in een passende fase
daadwerkelijk te laten participeren”) tijdens de voorbereiding van deze regels.

De Commissie wenst in dit verband in de eerste plaats op te merken dat de vraag of besluiten 
waarbij gebieden worden voorgesteld als gebieden van communautair belang in het Poolse 
recht moeten worden beschouwd als algemeen bindende regels moet worden beantwoord door 
de Poolse wet zelf. In elk geval is de Commissie van mening, aangenomen dat dergelijke 
besluiten algemeen bindende regels vormen, gezien de beoordelingsmarge die uitdrukkelijk 
wordt genoemd in artikel 8 van het Verdrag zelf, dat het ontbreken van systematische 
raadplegingen van landeigenaars bij de voorbereiding van voorstellen voor aan te wijzen 
gebieden van communautair belang geen inbreuk op die bepaling vormt.

Conclusies

De lidstaten zijn wettelijk verplicht om passende gebieden (dat wil zeggen gebieden die 
voldoen aan de relevante wetenschappelijke criteria) voor te stellen voor aanwijzing als 
gebieden van communautair belang, en mogen daar niet om sociaaleconomische redenen van 
afzien. De Commissie heeft geen enkele reden geconstateerd om de correcte uitvoering door 
Polen van de procedure die leidt tot het voorstellen van het betrokken aan te wijzen gebied
van communautair belang aan te vechten. De te volgen raadplegingsprocedure bij de 
aanwijzing en het beheer van Natura 2000-gebieden is een verantwoordelijkheid van de 
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lidstaat. Er is geen inbreuk op het Verdrag van Århus geconstateerd.


